Θα πρέπει να κάνω αναβάθμιση ή να επιλέξω προσαρμοσμένη εγκατάσταση;
Επιλέξτε Αναβάθμιση εάν είναι δυνατή η αναβάθμιση της συγκεκριμένης έκδοσης των Windows και θέλετε να διατηρήσετε τα αρχεία, τις ρυθμίσεις και τα προγράμματα που έχετε τη συγκεκριμένη στιγμή. (Εάν δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση της συγκεκριμένης έκδοσης των Windows, επιλέξτε Προσαρμογή.)	 Μπορείτε να αναιρέσετε την αναβάθμιση ή να επαναφέρετε μια έκδοση των Windows που ήταν εγκατεστημένη προηγουμένως. 
Σημείωση: 
Δεν μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση απευθείας από τα Windows XP στα Windows 7, μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε την Εύκολη μεταφορά των Windows για να διατηρήστε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Προσαρμογή” για την εγκατάσταση των Windows 7 και τη μεταφορά των αρχείων και των ρυθμίσεων πίσω στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία Web http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142337 (η σελίδα ενδέχεται να εμφανίζεται στα Αγγλικά).
Η επιλογή “Προσαρμογή” αντικαθιστά πλήρως το τρέχον λειτουργικό σύστημα και διαγράφει κατά τη διαδικασία τα προγράμματα και τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Προσαρμογή” για τη διατήρηση του τρέχοντος λειτουργικού συστήματος και την εγκατάσταση των Windows σε ξεχωριστό διαμέρισμα που είναι διαθέσιμο στον σκληρό δίσκο (πολλαπλής εκκίνησης), ή όταν δεν υπάρχει λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο τη συγκεκριμένη στιγμή. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας τυχόν αρχείων και ρυθμίσεων που θέλετε να διατηρήσετε, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους μετά την εγκατάσταση. Η επανεγκατάσταση των προγραμμάτων πρέπει να γίνει μη αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 
Η επιλογή “Προσαρμογή” παρέχει επίσης τη δυνατότητα για διαμόρφωση, επέκταση, δημιουργία ή διαγραφή διαμερισμάτων. Για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών διαχείρισης δίσκων όπως αυτές, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον δίσκο εγκατάστασης των Windows. Οι εργασίες αυτού του τύπου ενδέχεται να διαγράψουν όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο σας, όπως τα αρχεία, τα προγράμματα και οι ρυθμίσεις. Για αυτόν τον λόγο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων που θέλετε να διατηρήσετε. 
Προειδοποίηση:
*	Εάν διαγράψετε ή διαμορφώσετε ένα διαμέρισμα, όλα τα δεδομένα στο διαμέρισμα διαγράφονται οριστικά, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, των προγραμμάτων και των ρυθμίσεων. 
*	Εάν υπάρχει ήδη ένα αντίγραφο των Windows στο επιλεγμένο διαμέρισμα και δεν πραγματοποιήσετε διαμόρφωση ή διαγραφή διαμερίσματος, τα αρχεία χρήστη αποθηκεύονται στον φάκελο Windows.old του διαμερίσματος. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε αυτόν τον φάκελο. 
*	Προτείνεται, και πάλι, η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων χρήστη σε εξωτερική θέση πριν την εκτέλεση προσαρμοσμένης εγκατάστασης. Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε κρυπτογραφημένα αρχεία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσπέλασή τους μετά την εγκατάσταση των Windows, εάν δεν έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας. Εάν έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων χρήστη και τα έχετε επαναφέρει με επιτυχία μετά την εγκατάσταση των Windows, μπορείτε να διαγράψετε τον φάκελο Windows.old χρησιμοποιώντας την Εκκαθάριση δίσκου.


